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1. Syftet med Region Örebro läns stöd till 
föreningslivet 

Föreningsliv ger människor gemenskap, engagemang och skapar mening i vardagen. Ett 
starkt civilsamhälle i Örebro län bidrar till den demokratiska utvecklingen där specifika 
intressen kan drivas. Föreningar är självständiga aktörer, som kompletterar offentliga 
och privata aktörer. Utifrån detta är det viktigt för Region Örebro län att skapa 
förutsättningar för ett starkt civilsamhälle.  
 
Civilsamhällsorganisationer är en viktig del i den regionala utvecklingen i Örebro län. 
De är en resurs i arbetet för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Civilsamhället 
har en stor möjlighet till att stärka barnperspektiv, hållbarhet, jämlikhet och rättvisa. 1 

1.1 Vilka ger vi föreningsstöd till? 
Region Örebro län stödjer ett brett föreningsliv. Region Örebro län ger stöd till:  

• Länsidrottsförbunden, så att de kan stödja specialdistriktsförbundens 
verksamhet, stimulera till att fler människor deltar i idrottsföreningarnas 
verksamhet och bedriva folkbildningsverksamhet inom idrotten. Med 
distriktsorganisationer menas föreningar med en egen organisation på 
distriktsnivå.  

• Ungdomsorganisationer, där stödet syftar till en meningsfull fritid utan våld, 
rasism och droganvändning. Stödet ska användas på distriktsnivå som delvis 
fördelar stöd till lokala föreningar i deras verksamhet. Läs mer om villkor och 
fördelning av bidrag i avsnitt 6, stöd till ungdomsorganisationer. 

• Ansökande politiska ungdomsförbund, där stödet baseras på mandat i 
regionfullmäktige. Läs mer om fördelning av bidrag i avsnitt 7, stöd till politiska 
ungdomsförbund.  

• Kulturföreningar, detta för att främja en regional kulturell infrastruktur där 
länets invånare får ta del av och medverka i olika former av kultur.  

• Sociala stödorganisationer som arbetar för att ge människor möjlighet att 
påverka sina egna villkor och samhällets utveckling. Stödet riktar sig till ideella 
organisationer som arbetar med social och hälsofrämjande verksamhet. 

• Andra föreningar med regional verksamhet, som pensionärsföreningar, 
trafiksäkerhetsföreningar, lokalhållande föreningar, föreningar för nationella 
minoriteter samt föreningar inom miljö och natur.  

• Studieförbunden, för deras arbete inom folkbildning, kultur, folkrörelse, 
demokrati och vuxenutbildning. Läs mer om studieförbundens stöd och 
fördelning av bidrag i dokumentet ”Riktlinjer för Region Örebro läns 
föreningsstöd – stöd till studieförbunden”. 

                                                
1 Detta ligger i linje med Agenda 2030 och den regionala utvecklingsstrategin. Region Örebro län 
arbetar aktivt för att Agenda 2030 ska bli verklighet. Till den regionala utvecklingsstrategin finns 
två handlingsplaner för området Social sammanhållning och demokrati, dessa är Handlingsplan 
för civilsamhälle och social ekonomi och Örebro läns kulturplan. 
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2. Allmänna villkor  
För att Region Örebro län ska kunna stödja en förening krävs att organisationen har 
länsomfattande verksamhet alternativt har medlemmar i 4 kommuner eller har 
verksamhet/aktiviteter i minst 3 kommuner i länet. Annat gäller studieförbunden, se 
avsnitt 8, stöd till studieförbunden. 
 
Samtliga föreningar som får stöd från Region Örebro län ska tydligt kunna visa att de 
har ett demokratiskt styre. Föreningarna ska verka för öppenhet och inkludering samt 
ge möjlighet till påverkan och delaktighet bland medlemmarna.  
 
Samtliga föreningar som får stöd från Region Örebro län ska tydligt kunna visa att de 
vilar på en icke diskriminerande värdegrund. Föreningar och deras verksamhet ska 
respektera allas rättigheter, jämställdhet och jämlikhet, oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Den verksamhet som bedrivs ska inte 
verka exkluderande om det inte finns godtagbara skäl. 
 
Föreningar som kommer i kontakt med barn ska kunna beskriva hur det arbetar med att 
ha ett barnperspektiv i sin föreningsverksamhet. 
 
Dessa allmänna villkor redovisas under särskilda frågor i ansökan.  

3. Ettårigt och treårigt stöd 
Föreningar kan välja om de vill söka ettårigt eller treårigt stöd. Region Örebro län 
prövar i handläggningen om stödet bör vara ettårigt eller treårigt. Möjligheten att söka 
treårigt stöd finns inför 2022 och därefter nästa gång inför 2025 och så vidare. Region 
Örebro län kallar de föreningar som söker treårigt stöd till ett enskilt dialogmöte. Det 
fleråriga stödet syftar till att bidra till föreningarnas möjlighet att planera långsiktigt. 
Vid fortsatt stöd skickar föreningar in ny ansökan. Region Örebro län prövar varje 
ansökan om stöd ska förlängas.  
 
Treåriga stöd kan ändras vid förändrade budgetförutsättningar hos Region Örebro län. 
Treåriga stöd följs upp årligen, läs i avsnitt 5.4 om uppföljning. Treåriga stöd kan inte 
sökas av ungdomsföreningar, politiska ungdomsförbund och studieförbund.  
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4. Krav på föreningar som får stöd 
Förutom att leva upp till de allmänna villkoren ska föreningarna ha:  

• Godkända och antagna stadgar.  
• Eget plusgiro eller bankgiro.  
• Ordnad ekonomisk förvaltning.  
• Styrelse och revisorer.  
• Stadigvarande verksamhet.  

Föreningarnas stadgar ska visa att den är ideell, det vill säga icke vinstdrivande och 
arbeta i enlighet med samhällsnyttiga ändamål, samt innehålla verksamhetsinriktning, 
och skickas in med ansökan varje år. 
 
Stöd kan inte ges både till en paraplyorganisation inom ett område (en organisation som 
samlar ett antal läns- och lokalorganisationer) och underorganisation (läns- eller 
distriktsorganisation). I de fall Region Örebro län lämnar stöd till en paraplyorganisation 
ska denna redovisa i verksamhetsberättelsen hur stöden fördelas på 
underorganisationerna. 
 
Om inget annat är överenskommet (som till exempel stöd till paraplyorganisationer), ska 
stöd från Region Örebro län användas till den mottagande organisationens egen 
verksamhet och inte användas till att ge stöd till annan organisation. 

4.1 Krav på ansökningshandlingar 
Ansökan som lämnas årligen, alternativt var tredje år om föreningen får treårigt stöd.  
 
I ansökningsformuläret besvaras bland annat:  
• Medlemmar och målgrupp. Som medlem räknas den länsbo som den 31 december 

föregående verksamhetsår var registrerad som medlem. 
• Vad stödet ska användas till. 
• Hur föreningen förhåller sig till de allmänna villkoren. 
• Redovisning av övriga planerade/aktuella bidragsansökningar för året som 

föreningen söker bidrag för.  
 
Ansökan ska även innehålla följande obligatoriska bilagor: 
• Ekonomisk redovisning, där intäkter och kostnader för den regionala verksamheten 

i Örebro län klart framgår. Den ekonomiska redovisningen ska innehålla 
resultaträkning och balansräkning. Om föreningen omfattar även andra län, ska 
verksamhet inom Örebro län särredovisas.  
 

• Verksamhetsberättelse för senast fullgjorda verksamhetsår.  
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• Verksamhetsplan och budget för innevarande år samt preliminär planering för det 
år ansökan avser. I budget ska eventuella arvoden till styrelse och revisor framgå. 
Om föreningen även omfattar andra län ska verksamhet inom Örebro län 
särredovisas. 
 

• Revisionsberättelse för senast fullgjorda verksamhetsår. Revisionsberättelsen ska 
påvisa förtroende för styrelsens arbete under det gångna året.   
 

• Årsmötesprotokoll för senast fullgjorda verksamhetsår. 
 

• Lista över antal anställda och befattningar inom föreningen. 
 

Komplett ansökan med obligatoriska bilagor ska lämnas i rätt tid. Ansökan som saknar 
obligatoriska handlingar och uppgifter i ansökningsformulär ses som ej komplett och 
kommer därför inte att handläggas.  
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5. Information om ansökan och förbindelser 

5.1 Bedömning av ansökan 
Andra finansieringskällor och föreningens finansiella status ska vägas in i bedömningen. 
Hänsyn måste dock tas till att föreningens egna kapital kan bestå av donationer avsedda 
for särskilda ändamål. Varje ansökan bedöms individuellt utifrån riktlinjer och politiska 
prioriteringar.  

5.2 Utbetalning av stöd 
Belopp på 250 000 kronor eller därunder utbetalas omgående efter Region Örebro läns 
beslut. Är beloppet högre än 250 000 kronor periodiseras utbetalningen under året. 

5.3 Återbetalning 
Om verksamhet som beviljas stöd förändras i förhållande till vad som angivits i ansökan 
ska Region Örebro län underrättas. Ändringar kan innebära att hela eller delar av stödet 
ska återbetalas till Region Örebro län. Även vid utebliven redovisning kan hela eller del 
av stödet komma att återkrävas av Region Örebro län. 

5.4 Uppföljning 
Varje förening förutsätts ha ett eget system för kvalitetssäkring och uppföljning av mål 
samt aktivt ha en dialog med Region Örebro län vid större förändringar för föreningen. 
Region Örebro län har rätt att göra en fördjupad uppföljning av organisationer som får 
stöd. Region Örebro län förbehåller sig rätten att låta genomföra kvalitetskontroll av 
utförd revision. Organisationerna ska vid begäran lämna de uppgifter och verifikationer 
Region Örebro län behöver för sin granskning. 

Uppföljning vid treårigt stöd 
Föreningar som fått treårigt stöd ska besvara en uppföljningsenkät varje år som stödet 
gäller.  

5.5 Dialog 
Region Örebro län kallar föreningar som söker treårigt föreningsstöd till dialog i 
anslutning till handläggning av ansökningar. Region Örebro län bjuder även in 
föreningar till större dialoger, ibland med aktuella frågeställningar, ibland för 
nätverksträffar.  
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6. Stöd till ungdomsorganisationer 

6.1 Krav utöver de allmänna villkoren 
För att organisationen ska betraktas som ungdomsorganisation ska mer än hälften av 
dess medlemmar vara i stödgrundande ålder, 6-25 år. Föreningen ska ha minst 200 
medlemmar i ålder 6-25 i Örebro län. Stöd kan erhållas av ungdomsorganisation som 
bedriver regional verksamhet för och med barn och ungdomar i Örebro län. 
 
Regionala ungdomsorganisationer inom HBTQ och nationella minoriteter kan undantas 
kravet om minst 200 medlemmar om organisationen kan visa på en regional spridning 
av medlemmar och aktiviteter.  
 
Ungdomsorganisationer kan ej söka treårigt stöd. 

6.2 Stödformer 
Region Örebro läns stöd till ungdomsorganisationer består dels av verksamhetsstöd och 
dels av aktivitetsstöd. 
 
Verksamhetsstöd  
Verksamhetsstödet ska användas till administrativa kostnader, till exempel 
lokalkostnader, kontorsmaterial och personalkostnader. Verksamhetsstödet består av ett 
fast grundstöd och ett rörligt medlemsstöd. Medlemsstödet betalas ut med ett visst 
belopp per medlem i ålder 6-25 i Örebro län. I ansökan redovisas antalet medlemmar i 
föreningen den 31 december verksamhetsåret innan ansökan skickas in. 
 
Aktivitetsstöd  
Aktivitetsstödet betalas ut dels för ungdomsledarutbildningar (kurser) och dels för 
länsövergripande aktiviteter i egen regi. Aktivitetsstödet ska inte finansiera verksamhet 
av publik karaktär, såsom festivaler, konserter och offentliga evenemang. 
Aktivitetsstödet betalas ut med visst belopp per aktivitetsdag. Beräkningen görs utifrån 
antalet redovisade aktivitetsdagar året innan ansökan skickas in. Stödberättigad aktivitet 
ska omfatta minst 8 deltagare inklusive en ledare. Som kursdeltagare räknas endast den 
som deltagit i hela kursen. 
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7. Stöd till politiska ungdomsförbund 

7.1 Villkor 
Stöd lämnas årligen till ansökande politiska ungdomsförbunds distriktsorganisationer 
vars moderparti är representerat i regionfullmäktige. 
 
Politiska ungdomsförbund kan ej söka treårigt stöd. 
 

7.2 Stödformer 
Stödet består av två delar, ett grundbelopp och ett mandatbaserat belopp: 
 
• Grundbelopp, där tjugo procent av budgeterat anslag till de politiska 

ungdomsförbunden fördelas lika till samtliga stödberättigade organisationer. 
 

• Mandatbaserat belopp, där åttio procent av budgeterat anslag till de politiska 
ungdomsförbunden fördelas till respektive organisation i förhållande till 
moderpartiernas mandatfördelning i regionfullmäktige. 
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